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A szociális munka szakmai közéleti lapja

A folyóirat ára: 600 Ft/hó

(Jog)szabály - HÁLÓ

Elıfizetve: 6.000 Ft/év
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1/a
Van-e kiút a szabályozási
tévutak labirintusából?
( A Szerk. ajánlása )
Az alábbiakban Győri Péter előadását közöljük - szó szerint - a maga
„nyerseségében”.
Nem szokásos közlési forma, hiszen egy előadás diaképei optimális esetben is csak vázlatnak tekinthetőek, s emiatt az élőbeszéd varázsát az olvasó itt és most szükségszerűen elveszíti. Győri Péter előadása azonban a kérdések olyan
tengerét sorjázza a szakma egyik
„alaptörvényé”-vel (Sztv.) kapcsolatban, hogy ezek kifejtésére még
egy teljes lapszám se lenne elegendő. Szerkesztőként azonban bizton
számítunk az Olvasó szaktudására,
mellyel kerek mondatokká (szakmai dilemmákká) „egészíti ki” az itt
közölt vázlatpontokat .
S ha az Olvasó az alábbi vázlat
szinte minden sora (!) végére egyegy kérdőjelet képzel, akkor máris
egy hullámhosszon van a szerzővel...

1/b
Van-e kiút a szabályozási
tévutak labirintusából?
( VÁZLAT )
Szabályozási tévutak - A labirintus

A Szociális törvény (Sztv) elején:
 Szociális szolgáltató – intézmény – szociális ellátás
 Jövedelem – nem-jövedelem –
család – háztartás…
 Szociálisan rászorult (jövedelme/állapota-helyzete miatt)
 Fogyatékos – súlyosan fogyatékos – pszichiátriai beteg
(meghatározás + bizonyítás,
igazolás) (ápolási díj, alapszolgáltatás, szakellátás, tartós,
átmeneti, felülvizsgálat)
 Hajléktalan…
 Jegyző stb. szakmai irányítása…, módszertan, sztk, jogszabálysértés-bírság

2.sz. Labirintus
A z el l át á si tí pu sok kö re
( l i s táj a, f aj táj a ) – a törv én y
t árg yi h atál ya




Nyílt (folytatható) – lezárt felsorolások (Pl. Lakóotthon: nincs
idős, hajléktalan….)
Mi van az ettől eltérő szolgáltatásokkal? Azokat lehet-e működtetni? Kell-e hozzá működési engedély? Milyen szabályokat
kell betartani? Kiterjed-e a Sztv
ezekre is, vagy csak a Sztv.-ben
szabályozottakra? (Pl. iskolai
szocmunka, diszpécser, ruha-,
ételosztás…)

1.§(1) az állam által biztosított
egyes szociális ellátások formáit
2.§(2) A helyi önkormányzatok az e
törvényben szabályozott ellátásokon túl saját költségvetésük terhére egyéb ellátásokat is megállapíthatnak.
3.§ A szociális ellátás feltételeinek
biztosítása - az egyének önmagukért és családjukért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl - az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata.








4.sz. Labirintus
Ö n kor mán yz ati k ötel ez é s f el a d at/h atá skö r - n ormatí v
f i n an sz í roz á s














1.sz. Labirintus
F og al om - m eg h atá roz á sok

3.sz. Labirintus
V an n ak - e j og ai k
a r á sz oru l ta kn a k?

Milyen szolgáltatásokhoz, kiknek vannak jogosultságai?
Melyik szereplőre irányul a jogosultság „beváltásának” a felelőssége – az ellátási felelősség?
A központi kormányzatra, a közép szintű önkormányzatokra, a
helyi-települési önkormányzatokra, a családra-rokonságra…?
A Sztv. szerinti szociális szolgáltatások szociális szolgáltatások,
vagy jóléti szolgáltatások? (a
jövedelmi „rászorultakra” irányulnak, vagy az élethelyzet
szerint rászorultakra?)
Államilag támogatott szolgáltatások – nem-támogatott szolgáltatások



Passzív kijelentő mód – lehet/
kell – kötelezés (a foglalkoztatásnál már „kell”) – kapcsolat
az Ötv-vel
Főváros/megye – megyei jogú
város
Ha szerepel az önkormányzatok
kötelezése különböző ellátási
formákra, akkor miért nem szerepel ennek valamilyen mennyisége, mérete, volumene ?
Nincsenek meghatározva a szolgáltatások minimális ellátottsági mutatói,
mutatói az önkormányzatok
adottságai (népesség, pénzügyi
helyzet) nem azonosak
Miért a lakosság lélekszámához
kötődik az önkormányzatok kötelezése? (Pl. mi köze a lakónépesség számának és az utcai szolgálatok szükségességének ?)
A kisebb önkormányzatok így
kimaradnak…
Miért nincs „résznormatíva”,
résztámogatás egyes – csökkentett minőségű – szolgáltatások esetében ?
Miért nincs a kistérségin kívül
kiegészítő normatíva a szegényebb önkormányzatok esetében ?
Ha a rövid távon drágábbnak és
bonyolultabbnak tűnő normatív

Az előadás elhangzott a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Szociálpolitikai Igazgatósága által szervezett „A szociális szolgáltatások jelene, jövője”
című szakmai konferencián, a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei, Dózsa György úti tanácstermében, 2009. április 28-29.-én.
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finanszírozást tartjuk fönn (bár
annak is egyre bonyolultabb és
drágább az ellenőrzése….), akkor miért nem szabályozzuk
csak a normatív támogatásra jojogosult ellátási formákat a törvényben ? Miért kell a kötelezést is szabályozni ?
Miért nem választhatnak az önönkormányzatok különböző ellátási formák, vagy szolgáltatási
csomagok között – problémacentrikusan?





6.sz. Labirintus
T érí té si d í j


Hol figyelembe kell venni a
készpénzvagyont, hol nem,
egyiknél igen, másiknál nem ….









7.sz. Labirintus
B el ső ö s sz eh an g ol ás
5.sz. Labirintus
N orm atí v ák











Mik a támogató- és a közösségi
szolgálatok pályáztatásának
tapasztalatai ?
Milyen számítások alapozzák
meg évről-évre a normatív támogatások összegére tett javaslatokat ?
Korábban a pályázatokból lehetett becsülni a szükséges összeget. Most miből ?
A személyi- tárgyi (dologi) feltételek újraszabályozásakor, módosításakor készülnek-e valamilyen becslések a normatívára
gyakorolt hatásokról ?
Miért kötött felhasználású egyik
normatíva, s a másik nem ?
Miért nem differenciált a normatív támogatás – ha a költségek
kiegészítésére szolgál - a fenntartó tehervállaló képességétől
függően, más vállalástól függően, az igénybe vevők térítési díjfizetési képességétől függően ?
















Miért szerepel a Sztv.-ben a ...
lakóotthona és a … lakóotthona
nem ?
Miért lett meghirdetve a kitagolás a fogyatékos személyek
bentlakásos otthonainál és a
többinél ... nem ?
Pénzbeli és személyes szolgáltatások fejezet összehangolása
… ? Egymást szolgálják, összekapcsolások … ?
Ápolási díj – házi ápolás
Házi segítségnyújtás-, az egészségügyi alapápolás és az otthoni szakápolás
Alapszolgáltatások – szakellátások összehangolása … ?
Lakhatási támogatások – bentlakásos ellátások
Pénzbeli támogatás – szolgáltatás (adósságkezelés, rszs), többi ?
Miért nem kell az egyik szolgáltatónak fizetnie a másik részére, ha az látja el helyette a feladatot ?

Egyházi kiegészítő normatíva (70%)






Civil szervezetek – önkormányzati fenntartású intézmények
finanszírozása ?
Milyen számítások alapozzák
meg évről-évre az egyházi kiegészítő normatív támogatások
összegére tett javaslatokat ?
Tulajdonképpen miért nem tartják be még „Az egyházak hitéleti
és közcélú tevékenységének
anyagi feltételeiről” szóló 1997.
évi CXXIV. Törvény számításokra
vonatkozó előírásait sem ?

A hajléktalanhajléktalan-ellátásban:














8.sz. Labirintus
Sz e ktorok k öz ötti eg yez ő ség ek – kü l ön b ség tétel e k



Állami – önkormányzati – civil –
egyházi –
piaci/gazdasági – egyház gazdasági szervezete…
9.sz. Labirintus
K ü l ső”, m á s törvén yek kel
tör tén ő ös sz eh an g ol á s

Ágazatok (néhol előkerül a
Gyvtv, Fltv, … Lakás tv.)
Szja tv – Sztv kapcsolata: jövedelem, adósköteles-e …
Miért nincsenek összehangolva
a Gyermekek védelméről szóló
törvény szabályai (bentlakásos,
szociális munka, jelző rendszer
stb.) a Sztv-nyel?
Pszichiátriai betegekről szóló
jogszabályok – Sztv ?
Lakástörvény – Sztv ?
Eü tv – Sztv ?
Foglalkoztatási tv – Sztv ?
TB tv – Sztv ?
Önkormányzati tv – Sztv ?
Ápolási tevékenységet végez a
szociális ellátórendszer, a háziorvos körzeti-közösségi ápolója,
valamint a hosszú ápolási idejű
egészségügyi szolgáltatók is,
jelentős finanszírozási eltérésekkel.

Ki a hajléktalan ? Kit lehet elszámolni ? Kinek kell/lehet szolgáltatást nyújtani ?
Miért finanszíroznak üres ágyakat ?
Akár utólag, miért nem számolnak el az üres-nemüres ágyakkal ?
Miért nem lehet szedni térítési
díjat az első 30 nap során ?
Miért kell kevesebb szociális
munkát szolgáltatni az éjjeli
menedékhelyeken, mint az átmeneti szállókon ?
Mi az a rehabilitációs otthon pl.
a hajléktalan-ellátásban ? Mi
ennek a tartalma, értelme ?
Nappali melegedőknél mi van
benne a normatívában, mit kell
szolgáltatniuk ? Milyen más
szolgáltatások lehetségesek ?
Étkeztetés ? 3szoros létszám ...
Miért nincs összehangolva a
normatív lakásfenntartási támogatás, az önkormányzati, az
adósságcsökkentési, a távhőés gázár támogatás, a Ltv. lakbér-támogatás … ?

10.sz. Labirintus
Sz akm ai s ág – sz a ks z erű s ég


Szakmai irányítás …, módszer-
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tan, SzTK, jogszabálysértésbírság
 1/2000-es személyzetre vonatkozó előírásai
 Képzés – kiket, mire (hogyan)
= Bentlakásos intézmények
= Idős
= Beteg, fogyatékos, pszichiátr.
= Roma
= „Menedzserek”
= Önkéntesek – laikusok
Kórházi, iskolai, gyermekvédelmi
szociális munkás, börtön utógondozó, lakhatási, adósságkezelő, közösségi pszichiátriai koordinátor és
gondozó, támogató szolgálat vezető, személyi segítő, utcai szociális
koordinátor és gondozó, falu- és tanyagondnok.
(Lásd a mellékelt táblázatokat!)

Jövedelemként
nem veszik figyelembe

Jelenleg
ha valaki …

Jövedelemként
figyelembe veszik

…ha ő, vagy vele együtt lakó házastársa, élettársa:

• lakásfenntartási támogatást,

(1.)
időskorúak
Járadékában

• rendszeres szociális

• adósságcsökkentési támo•
•

gatást,
energiafelhasználáshoz
nyújtott támogatást,
alkalmanként adott átmeneti segélyt

kíván részesülni, akkor

•
•

segélyt,
„önkormányzati” ápolási díjat,
nem-alkalmankénti
átmeneti segélyt

kap

és nem veszik figyelembe többi családtagja, vagy háztartástagja jövedelmét

Jövedelemként
nem veszik figyelembe

Jelenleg
ha valaki …

Jövedelemként
figyelembe veszik

…ha ő, vagy vele együtt lakó házastársa, élettársa:

• lakásfenntartási támogatást,

Egy lehetséges egymásra épülés:
1. lakbér-támogatás (háztartás)
2. energiafelhasználáshoz nyújtott
támogatás (háztartás)
3. normatív lakásfenntartási támogatás (háztartás)
4. adósságcsökkentési támogatáshoz járó lakásfenntartási támogatás (háztartás)
5. helyi lakásfenntartási támogatás (háztartás)
6. rendszeres szociális segély
(család)
7. időskorúak járadéka (család)
8. ápolási díj (család)
9. nem-alkalmankénti átmeneti
segély (család)
10.alkalmanként adott átmeneti
segély (család)
= étkeztetés (család)
= házi segítségnyújtás (család)
= jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (család)
= nappali ellátás (család)
= átmeneti elhelyezés (család…)
= tartós elhelyezést nyújtó intézményi elhelyezés (család…)
 Ahol a sorrend szerint következő támogatások megállapításánál vizsgálni kellene a sorrendben megelőző támogatásokra
való jogosultság esetleges meglétét
 Ahol a sorrend szerint következő támogatások megállapításá-
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(2.)
rendszeres
szociális
segélyben

• adósságcsökkentési támo•
•

gatást,
energiafelhasználáshoz
nyújtott támogatást,
alkalmanként adott átmeneti segélyt

kíván részesülni, akkor

• időskorúak járadékát,
• „önkormányzati” ápo•

lási díjat,
nem-alkalmankénti
átmeneti segélyt

kap

és nem veszik figyelembe többi családtagja, vagy háztartástagja jövedelmét

Jövedelemként
nem veszik figyelembe

Jelenleg
ha valaki …

Jövedelemként
figyelembe veszik

…ha ő, vagy vele együtt lakó házastársa, élettársa:

• más fajta lakásfenntartási
(3.)
lakásfenntartási támogatásban

•
•
•

kíván részesülni, akkor

támogatást,
adósságcsökkentési támogatást,
energiafelhasználáshoz
nyújtott támogatást,
alkalmanként adott átmeneti segélyt

• időskorúak járadékát,
• rendszeres szociális
segélyt,

• „önkormányzati” ápo•

lási díjat,
nem-alkalmankénti
átmeneti segélyt

kap

és nem veszik figyelembe többi családtagja, vagy háztartástagja jövedelmét



nál jövedelemként figyelembe vennék a sorrendben megelőző támogatásokat (amennyiben azok járnak és a jogosult kapja)
Ahol a normatív (központilag is finanszírozott) támogatások lehetőleg

(Jog)szabály - HÁLÓ
Jövedelemként
nem veszik figyelembe

Jelenleg
ha valaki …

Jövedelemként
figyelembe veszik

…ha ő, vagy vele együtt lakó házastársa, élettársa:

•
(4.)
adósságcsökkentési támogatásban

•
•

lakásfenntartási támogatást,
energiafelhasználáshoz
nyújtott támogatást,
alkalmanként adott átmeneti segélyt

kíván részesülni, akkor

• időskorúak járadékát,
• rendszeres szociális
segélyt,

• „önkormányzati” ápo•

lási díjat,
nem-alkalmankénti
átmeneti segélyt
Mi lehet mindennek az oka?
(Innen vezetne az út kifele)

kap

és nem veszik figyelembe többi családtagja, vagy háztartástagja jövedelmét

Jövedelemként
nem veszik figyelembe

Jelenleg
ha valaki …

Jövedelemként
figyelembe veszik

…ha ő, vagy vele együtt lakó házastársa, élettársa:
(5.)
étkeztetésben
(6.)
házi segítségnyújtásban
(7.)
kiskorú részére
nyújtott támogató szolgáltatásban,
(8.)
jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban
(9.)
nappali ellátásban,
(10.)
átmeneti elhe
elhehelyezés
lyezésben,
zésben,
(11.)
tartós
tartós
elhe
elhelye
helyezést
lyezést
nyújtó intézményben
ményben
kíván részesülni, akkor

egyeztetés szükséges ahhoz, hogy
konkrétan milyen egymásra épülés
valósuljon meg. Ehhez a Szociális
törvényen kívüli egyéb
egyéb pénzbeli
ellátásokat, támogatásokat is át
kell tekinteni és be kell illeszteni a
sorba.











• lakásfenntartási támoga•
•
•

tást,
adósságcsökkentési támogatást,
energiafelhasználáshoz
nyújtott támogatást,
alkalmanként adott átmeneti segélyt

Bürokratikus hatalmi mechanizmusok (pótcselekvés, túlszabályozás, biztonságra törekvés,
alá-, fölérendeltség….)
Szakszerűtlenség, felkészületlenség
Irányítás hiánya – miniszterek…
Lobbiknak alárendelés, kiszolgálása
Koncepció(k) hiánya
Célmeghatározás – végrehajtás
– források/lehetőségek számba
vétele
Szakmai kérdések, szakmapolitikai kérdések tisztázatlansága.

• időskorúak járadékát,
• rendszeres szociális
•
•

segélyt,
„önkormányzati” ápolási díjat,
nem-alkalmankénti
átmeneti segélyt

V an - e ki ú t ?
Mi l eh et a ki ú t?








kap

és nem veszik figyelembe többi családtagja, vagy háztartástagja jövedelmét
„megelőzik” a helyi, rászorultságtól függő támogatásokat
Ahol a (háztartás), (család) a jövedelemszámításnál figyelembe veendő
személyek körét jelöli (a család …) jelölés a nem-együtt élő közeli hozzátartozókra utal)
 Ahol a személyes szolgáltatások térítési díjának megállapítása során alkalmazott jövedelem-számítás is figyelembe veszi a fenti támogatásokat
 Ahol az 1) – 4) pontban szereplő támogatások összevonása, vagy szorosabb egymásra épülése már korábban is megtörténhet(ne).
Ez a „lehetséges
lehetséges”
lehetséges egymásra épülés csak egy a sok közül.
közül Nyilván alapos vita,




Állam – önkormányzatok egymáshoz való viszonyának újragondolása
Támogatott – nem-támogatott
szolgáltatások szabályozásának
átgondolása
Állam/önkormányzatok – többi
ellátók viszonya
Ellátások – családok/egyének
viszonyának újragondolása
Jövedelmi rászorultság – szolgáltatások viszonya
Szociális szolgáltatások – pénzbeli ellátások viszonya
Alapszolgáltatások – szakszolgáltatások
Hog yan ?






Mindezek „megoldása”, javítása
…?
Tisztázó viták, kidolgozott elgondolások, apró-munka, újragondolás, több szereplő párhuzamosan, lobbik bekalkulálása
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Mu n k af orm ák –
t árg y al á si f orm ák







Al-ágazatok szakértői, ellátói,
érdekvédői (?) szerveződjenek
munkacsoportokba (?) „reform
körök” ?
Hólabda-szerű problématár-,
javaslatgyűjtés
Szakmai kerekasztal-tárgyalások elkezdése?
Szociálpolitikai tanácsok rendszerének átalakítása!?
(„ellensúly” és nem kiszolgáló”)
………….

beláthatóan rövid időn belül, ha
van szándék és munkálkodási tér:
Végrehajtási törvény








F ol y t. köv.

Lakott ingatlan esetén a végrehajtási illeték radikális felemelése;
Végrehajtási illeték – érdekarányos részének - végrehajtást kékérőre
rőre terhelése;
Lakott ingatlan + meghatározott
szociális feltételek esetén a
végrehajtási eljárások lassítása
(eljárási lépések közötti idők
szabályozása:„min.60 nap” stb.)
Lakott ingatlan + meghatározott
szociális feltételek esetén (pl.
kiskorú gyerek a háztartásban)
a végrehajtási eljárások jogszabályi úton történő felfüggesztése - lakhatásuk minimális szinten történő biztosításáig.







(Mindez akár csak átmeneti rendelkezésként, 2011. június 30-ig.)
Szociális törvény


2
A lakhatás biztonságát
megerősítő, szükséges
válságkezelő lépések
(2009. február-április)

Álláspontom szerint minden olyan
eszközt mozgósítani kell, mely közvetlen plusz adópénzek felhasználása nélkül, vagy tolerálható összeg
felhasználásával, átcsoportosításával a jelen és még előttünk álló
helyzetben csökkentheti a lakhatás
elveszítésének valószínűségét. EEnélkül
nélkül soha nem jövünk ki a válságból, csak be.
Ha van belátás, szándék és célzott
törvényelőkészítési munka, akkor a
„Gazdasági válság társadalmi hatásainak enyhítését célzó” törvénymódosítási javaslatjavaslat-csomag másfél
hónap alatt az Országgyűlés elé
terjeszthető.
Lehetséges lépések, melyek szabályozási úton ezt a célt szolgálhatják
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Az adósságcsökkentési támogatás kiterjesztése a 6 havinál rövidebb hátralékokra (60 – 120
napos hátralékok) – minimum
az aktív korú álláskeresők esetén. Ebben az esetben e támogatást kizárólag kamatmentes
kölcsönként lehetne nyújtani.
(Az adósságcsökkentési és a lakásfenntartási támogatás jelenleg is kiterjed az összes lakáshitel-törlesztésre, tartozásra.)
A jelenleg szabályozott „40.000
állandó lakos” települési körnél
kisebb települések esetében a
speciális képesítéssel rendelkező adósságkezelési tanácsadókra vonatkozó előírások azonnali
eltörlése, hogy ezeken a településeken is egyáltalán hozzá lehessen jutni az adósságcsökkentési támogatáshoz;
Lakbér, áram, gáz (kikapcsolható, felmondható szolgáltatásoknál) 30 napos nem-fizetés esetén szociális gyors-kölcsön nyújtása meghatározott körben;
Álláskeresési járadék, segély,
Rszs, Rát mellé rögtön normatív
lakásfentartási támogatásra és
rendszeres gyermekvédelmi kedkedvezményre való jogosultság szabályozása meghatározott feltételekkel;
Az adósságcsökkentési és a lakásfenntartási támogatást kizá-

rólag „természetbeni támogatásként”
ként” (számlára átutalással)
tás
lehessen folyósítani;
Normatív lakásfenntartási támogatásnál az elismerhető lakáslakásméret
méret minimumának Sztv-ben
történő szabályozása (mert rengeteg családot ezzel zárnak ki
jelenleg a helyi rendeletekkel);
A normatív lakásfenntartási támogatás kiegészítése meghatározott helyzetekben (álláskereső, hiteladós…) plusz összegekkel, melyeket viszont kizárólag
kölcsön formájában lehetne
nyújtani, számlára utalással (a
kincstár ennek is egy részét refinanszírozná az önkormányzatoknak, mint jelenleg);
A távhő- és gázártámogatás
„önálló formaként” történő fokozatos kivezetése oly módon,
hogy a normatív lakásfenntartási támo
támogatás
mogatás kiegészül egy
rendszerében hasonló „fűtési”(„meleg”) támogatással.
Lakástörvény













Felmondás újraszabályozása: jelenleg a lakbér nem fizetése esetén - lényegében rögtön - 30 napra fel lehet mondani. (Ez alatt adósságot sem lehet kezelni ….)
Korábban ez 60 nap volt. A felmondási idő (vissza-) felemelése 90, esetleg 120 napra.
Szükséglakásokat ismét lehessen lakásként bérbe adni (pl.
hajléktalanok részére), mert jelenleg a szükséglakások bérbeadását a lakástörvény tiltja);
Jogcím nélküliek által fizetendő
használati díjnak a maximalizálása: pl. a lakbérrel azonos öszszegben (nem lehetne a többszöröse, mint most);
Védendő fogyasztókra (lásd villamos-energiáról, gázenergiáról
szóló törvények) vonatkozó szabályozás adaptálása az önkormányzati lakásbérlőkre;
Lakbérek megállapításának újraszabályozása. Pl.: évente csak
egyszer lehessen emelni, legalább 6 hónappal előbb közölni
kell, a kalkulációt nyilvánosságra kell hozni, stb. A lakbér-maximum központi meghatározása a
szociális lakbérű, költségfedezeti lakbérű, illetve a támogatott
és kontrollált lakások körében;
A volt önkormányzati tulajdonú
lakások
lakások visszavásárlására köte-
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lezés azokban az esetekben, amikor a korábban megvett lakás
tulajdonosa most szeretné eladni lakását az önkormányzatnak
(ugyanolyan kedvező ár esetén,
ahogy megvette, s így most újra
bérlővé válhatna vissza);
A szociális lakásotthon forma
szabályozása: a jelenlegi intézményi ellátás és a bérlakás közötti átmeneti forma, ahol a lakhatás és a szociális szolgáltatások nyújtása szorosan összekapcsolódik;
(Az új „lakástársaságok” programjának kidolgozása - középtávon);
Mit csináljon az az önkormányzati lakásbérlő, aki nem tudja
megfizetni a megemelt lakbért,
a lakást eladni nem tudja, elcserélné, de az önkormányzat
cserelekást nem biztosít (pl.
nincs is neki kisebb, olcsóbb). A
bérlő nem fizet, fölmondanak, …
kirakják. Erre minimum megoldás kellene: akár az, hogy ilyen
esetben nem lehet felmondani,
vagy a lakbéremelési különbözet nem lenne követelhető, ha
az önkormányzat nem ad másik, kisebb, alacsonyabb komfortfokozatú lakást (amennyiben a bérlő valóban hivatalosan
kérte a lakáscserét).
Egyéb jogszabályok











A „Közigazgatási
Közigazgatási Hivatalok” végezzenek a helyi önkormányzatoknak a lakásgazdálkodásra,
lakbértámogatásra, lakásfenntartási támogatásra és adósságcsökkentési támogatásra vonatkozó rendeletei törvényességére
vonatkozó átfogó célvizsgálatot;
A Magyar Energia Hivatal végezzen ellenőrzést a védendő fogyasztókra (áram, gáz) vonatkozó törvényi szabályozások végrehajtását illetően (előre fizetős
mérőórák felszerelése, szabályozása tekintetében is);
A Foglalkoztatási tv. kiegészítése azzal, hogy a regisztrációhoz
a hajléktalan emberek esetében 3(6?) hónap is elegendő legyen;
A „Magánszemélyek egyes adósságainak kezeléséről” szóló törvény-tervezet (magáncsőd
magáncsőd tv.)
elkészítésének felgyorsítása;
Jelzőrendszer: A lakástörvény, illetve a végrehajtásról szóló tör-

vény olyan módosítása, mely
szerint az eljárás során hivatalosan meg kell keresni a lakóhely
szerinti önkormányzatot, hogy
vizsgálja meg, nem jogosult-e
(nem volt-e jogosult) az érintett
család olyan pénzbeli szociális
támogatásra, melyet ténylegesen nem kap. A jogosultság elbírálásáig az eljárást fel kell
függeszteni, jogosultság esetén
új eljárást kell lefolytatni.
 Lakott ingatlan árverezése esetén kapjon elővásárlási jogot (az
állam/?/, egy állami bank, vagy
szervezet/?/), az önkormányzat,
legalább x éve működő hajléktalan-ellátó szervezet, egyéb szociális szervezet/?/, egyházak/?/ –
ilyenkor az Ltv. önkormányzati
tulajdonú lakásokra vonatkozó
előírásai lennének alkalmazandóak, az árverezést követően.
 A piaci „életjáradék
életjáradék lakásért”
lakásért
programokhoz történő szervezett, támogatott kapcsolódás lehetőségének áttekintése a szociálisan rászorult, magántulajdonú lakással és nagy összegű
adóssággal rendelkezők körében.
Továbbra is: már rövid távon is
megoldandó
megoldandó feladat a mára kialakult:
 normatív lakásfenntartási támogatás,
 helyi lakásfenntartási támogatás,
 adósságcsökkentő támogatás
 lakbér támogatás
 gázár-támogatás,
 egyéb jövedelem-kiegészítő támogatások
további összehangolása, valamint
ezek kiegészítése a magáncsőd intézményével, és speciális lakáshitel-törlesztési támogatási konstrukciókkal.
(Szándék esetén a sor folytathatóvitatható-részletezhető.)
GYŐRI
YŐRI PÉTER
ÉTER
< gyori_peter@yahoo.com >

A teendők egy részének
közvetlen kormányzati előzménye

„A hajléktalanná válás megelőzése
érdekében
a) meg kell vizsgálni annak gazdasági és jogi feltételeit, hogy a közüzemi szolgáltatók milyen módon
lehetnének kötelezhetőek a kártyás fogyasztásmérő készülékeket
a szociálisan rászorult személyek
körében általánosan használt eszközzé tenni a fogyasztó további
eladósodásának és a szolgáltatásból való kikapcsolásának megelőzése céljából;
Határidő: 2007. december 31.
b) meg kell határozni, hogy a tulajdonos helyi önkormányzatoknak
milyen, az eladósodás megelőzését
szolgáló intézkedéseket kell végrehajtaniuk a tulajdonukban lévő lakásban élő, eladósodott bérlő kilakoltatása előtt;
Határidő: 2008. június 30.
c) felül kell vizsgálni a lakástámogatási rendszer jelenlegi szabályait,
a lakbértámogatásra jogosultak körének szélesítése érdekében.
Határidő: 2008. december 31.”

3/a
COMMENT.COM...

Örömmel adunk helyt a Miskolci Egyetem sajópálfalai kezdeményezése bemutatásának (és velük együtt
értetlenkedünk a folyamat kurtafurcsa befejezése miatt), hisz e
sorok sokunkban ébresztenek jóleső reminiszcenciákat, mégpedig az
ELTE Ferge Zsuzsa vezette tanszéke időszakából, amikor A Tolna megyei Várongon zajlott szegénységkutatás, tanszéki összejövetelek,
továbbképzések, terepgyakorlatok,
közösségfejlesztés. S„ami jó volt a
falunak az jó volt a tanszéknek is!”

2007. elején a kormány megtárgyalta és elfogadta a hajléktalan
ellátórendszer 2007-2013. közötti
fejlesztéséről szóló SzMM előterjesztést, melynek határozatai kimondják:
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3/b
AZ „ÖRÖKBEFOGADOTT FALU”
AVAGY EGYETEM SAJÓPÁLFALÁN

„Addig lehet infantilizálni, alkutyaként kezelni embereket, településeket, térségeket vagy akár egész
társadalmakat, amíg sikerül elhitetni, hogy saját erejükből képtelenek
boldogulni, amíg általános vélekedés, hogy csak patrónusok,
lobbisták, kijáró emberek támogatásával lehet bármit is elérni. Ha
átlátjuk a helyzetet, felismerjük
saját lehetőségeinket, akkor megnő az esélye az összefogásnak, a
közös fellépésnek, és annak, hogy
fejünket felemelve, polgárként
élünk."
Az előzmények
Sajópálfala kilencszáz lakosú község. Miskolctól 12 km-re található
egy szép, dombos, lankás tájon. Az
itt élő emberek hagyományosan
zöldség és gyümölcstermeléssel,
mezőgazdasággal foglalkoztak. Az
1950-es évek erőltetett nehézipari
fejlesztéseinek hatására a férfiak
jelentős része a közeli szénbányákban és ipari üzemekben vállalt
munkát. Az 1960-as évek elejétől
az asszonyok a termelőszövetkezetben dolgoztak. A család együtt
„háztájizott”, és az ott megtermeltek javakból a saját fogyasztáson
túl, rendszerint jutott a piacra is,
mely a megélhetés fontos forrását
képezte.
A hetvenes években elvesztette
önállóságát a település, a szomszédos Arnót „társközségévé” vált.
Megszűnt a faluban a tanács, majd

az iskola, a termelőszövetkezet, a
kultúrház. Nem történtek fejlesztések.
A rendszerváltás után azonnal éltek a lehetőséggel és létrehozták
saját önkormányzatukat. Az első
testületi ülést a volt kultúrház félig
romos épületében tartották, a megválasztott képviselők otthonról vitték a széket, hogy le tudjanak ülni.
Az óvodába akkor 35 gyermek járt.
Erre alapozva, és reménykedve a
születések számának növekedésében, igénybe vették az akkori kormány támogatását, melyet a kistelepüléseknek iskolák építéséhez
biztosítottak. Felépült a falu közepén a négy tantermes iskola, tetőterében a polgármesteri hivatallal.
Épült mellé tornacsarnok és konyha, étkezde. Ám mire elkészült az
iskola, összesen 5 kisgyerekből állt
volna az első osztály. Így nem lehetett elindítani az oktatást.
Üresen állt az iskola. Próbálkoztak
különböző megoldásokkal, szerettek volna erdei iskolát létesíteni,
majdnem odaköltözött egy miskolci
alapítványi iskola, szóba jött szociális intézmény odatelepítése, de
nem valósult meg egyik sem. Vállalkozók is érdeklődtek, ők alaposan
átalakítva ipari műhelynek használták volna a vadonatúj iskolát.
A szociológia
mint az önismeret hasznossága
1999-ben kerültem néhány hónapra Sajópálfalára, a jegyzőt helyettesítettem. Meggyőződésemmé vált,
hogy az a szívósság, az a szorgalom, az az összetartozás, mely az
itt élőket jellemzi, további eredményeket kell, hogy hozzon. Bár a
megmaradás, az itt maradás, már
eleve egy hihetetlen nagy teljesítmény volt tőlük.
Amikor visszamentem a Miskolci
Egyetemre
Egyetem tanítani és a szociológia

tanszéket
tanszék vezettem, tovább gondolkodtam Sajópálfala lehetőségein.
Az üresen álló iskolaépület alkalmasnak tűnt egy olyan kutatóközpont létesítésére, ahol a szociológia szakos hallgatók gyakorlati képzését megvalósíthatjuk.
Értelmezésem szerint a szociológia
a polgári társadalom önismerete.
Az államszocializmusbeli tiltásnak
éppen az ettől való félelem volt a fő
oka. És éppen ebben állna a nagy
lehetőség a rendszerváltás óta, ennek lenne most is jelentősége.
Politikai, jogi, intézményi szinten
megvalósult Magyarországon a polgári demokrácia, ám a társadalmi
demokrácia kiszélesedéséhez fontos lenne a polgári társadalom önismeretének erősítése. Ha a szociológia valóban tükröt tartana és segítene megismerni a valós viszonyokat, akkor egyúttal megmutatná
a reálisan választható lehetőségeket is. Rádöbbentené az embereket, hogy mindig vannak különböző
jövők, különböző megoldási lehetőségek. Mindig lehet, sőt kell választani. A valós viszonyok ismerete bizonyosan sokakat buzdítana arra,
hogy ne hagyják, hogy mások döntsenek az ő jövőjükről. A tények, a
reálisan választható alternatívák ismeretében kevésbé kellene a politikusok és a média valóságértelmezésére hagyatkozniuk. Kevésbé
lennének kiszolgáltatva annak a
nyomásnak, mely véleményük befolyásolására irányul. Arra ösztönözne, hogy éljenek szabadságukkal, maguk válasszák ki a számukra legkedvezőbbnek tűnő jövőt.
Addig lehet infantilizálni, alkutyaként kezelni embereket, településeket, térségeket vagy akár egész
társadalmakat, amíg sikerül elhitetni, hogy saját erejükből képtelenek
boldogulni, amíg általános vélekedés, hogy csak patrónusok,
lobbisták, kijáró emberek
támogatásával lehet bármit is elérni.
Ha átlátjuk a helyzetet, felismerjük saját lehetőségeinket, akkor megnő az esélye az összefogásnak, a közös fellépésnek, és annak,
hogy fejünket felemelve,
polgárként élünk.
Mély meggyőződésem,
hogy ebben az országban
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és különösen az észak-magyarországi régióban gyakorlati jelentősége, haszna van a szociológiának,
ha valóban képes növelni a polgári
társadalom önismeretét. A demokrácia működéséhez, a gazdasági
versenyképességhez, az életminőség jobbá válásához elengedhetetlen a szembenézés a valóságos
veszélyekkel és lehetőségekkel.
Komolyan vettem az egyetem törekvését, hogy a régió tudásköztudásközpontja
pontja kíván lenni. Azt, hogy tudásalapú társadalmat akarunk, én úgy
értelmezem, hogy az egyetemen

felhalmozódott és naponta bővítetújratermelődő tudást, így a társadalomtudományi tudást is, hasznosítani lehet és kell az itt élő emberek
élete jobbá válásának segítésében.
A miskolci szociológia szakon áttértünk a szakirányos képzésre, elindítottuk a szociális,
szociális a területfejlesztési,
területfejlesztési
a romológia és a média szakirányokat, melyek főként gyakorlati órákból
álltak és terepgyakorlatokkal egészültek ki. Elindítottuk a levelező tagozatos képzést. Ugrásszerűen megnőtt a szakra jelentkezők, illetve a
szakon tanulók száma.
Együttműködési megállapodás
A szakirányos képzéshez, a terepgyakorlatokhoz nélkülözhetetlenné
vált a kutatási háttér. 2001-ben egyetemünk akkori rektorát, Besenyei Lajos közgazdász professzort
azzal kerestem meg, hogy létesítsünk egy társadalomkutató közközpontot
pontot Sajópálfalán.
Sajópálfalán Másnap eljött
velem Sajópálfalára, megnézte,
hogy miről is beszélek. Egyetértett
velem, mind a kutatóközpont nélkülözhetetlenségében, mind a helyszín kiválasztásában. Egy hónap
múlva aláírta Kovács Tamással, a
község polgármesterével az együttműködési megállapodást, melyben
Sajópálfala önkormányzata biztosította az iskolaépület helyiségeinek

használatát a Miskolci Egyetemnek, az egyetem pedig vállalta egy
olyan társadalomkutató központ
működtetését Sajópálfalán, mely a
társadalomtudományi képzés kutatási hátterének biztosítására olyan
kutatásokat végez, olyan programokat indít, melyek a község, a térség, a régió fejlődését, az itt élő
emberek életének jobbá válását
szolgálják.
Az egyetemtől nem kértek bérleti
díjat, azt kérték, hogy a rezsiköltségekhez járuljunk hozzá.
A csupasz falak, a függöny nélküli
ablakok nem vették el a kedvünket
attól, hogy azonnal kiköltözzünk
egyhetes nyári gyakorlatra
gyakorlat a hallgatókkal és néhány lelkes kollégámmal. Hálózsákokban aludtunk a
parkettán, pokrócokat akasztottunk sötétítőként az ablakokra és
ismerkedtünk, beszélgettünk a falubeliekkel, figyeltük életüket, interjúkat készítettünk a véleményformáló elittel, a görög katolikus pappal, az óvónővel, a polgármesterrel,
az önkormányzati képviselőkkel, a
boltossal, a kocsmárossal, a faluban élő értelmiségiekkel.
Aztán az egyetem tantermeiből leselejtezett és régóta raktárban porosodó padokkal, székekkel, szekrényekkel berendeztük a tantermeket. A kollégiumból leselejtezett emeletes ágyakkal hálóhelyiségeket
alakítottunk ki. A tornacsarnokot kineveztük konferencia központnak.
A kihelyezett társadalomkutató közközpont hivatalos megnyitóján ott volt
az egész falu és az egyetem szinte
valamennyi vezetője, számos oktató és hallgató. Sokat foglalkozott
velünk a sajtó. Egyetem Sajópál
Sajópálfa
pálfafalán! Egy nagy egyetem egy kisfaluban! Az egyetemen felhalmozódott
tudás hasznosulása a gyakorlatban! Ezek a hírek sokak érdeklődését felkeltették. A rektor úrhoz egyre több polgármester zarándokolt,
felajánlották az ő településeik üresen álló épületeit, hogy hasznosítsuk azokat is egyetemi célra.
A sajópálfalaiak nagy szeretettel
fogadták hallgatóinkat és az egész
egyetemi ottlét megtiszteltetés,
majdnem csoda volt számukra. Nekik, akiktől elvették iskolájukat és
szinte mindenüket, most hirtelen
egyetemük lett.

A kul turáli s tőke fontosság a:
eg y el mélet bizon yítást n yer
Magam is meglepődtem, hogy a tőkekonvertációról szóló, általam
gyakran hangoztatott elmélet milyen hamar bizonyítást nyert. A kulturális tőke, az egyetemi kutatóközpont odatelepülése nemcsak társadalmi tőkére, azaz új kapcsolatokra
váltódott, hanem materiális tőkére
is: hirtelen emelkedni kezdtek a településen az ingatlanárak. Ha valaki meghirdette házát, az érdeklődők első kérdése az volt, hogy ugye
ebben a faluban működik az egyetem?
A kutatások eredményeinek rögzítéséhez, feldolgozásához számítógépek kellettek. Először az egyetemen már nem használt, régi gépeket vittünk ki.
Később az Oktatási Minisztériumtól
kaptunk korszerű, új gépeket. Ezeket Mang Béla helyettes államtitkár, a Miskolci Egyetem korábbi főtitkára, jelenlegi rektorhelyettese
adta át. Nem volt a községben internet vonal. Az Informatikai és
Hírközlési Minisztérium programunkat azzal támogatta, hogy szélessávú internet elérhetőséget biztosított. A számítógépeket és az internetet nemcsak a kutatásokban és
az oktatásban hasznosítottuk. Az Egyetemi Információs Pontot
Pont megnyitjuk a Sajópálfalán élők számára. Hetente két napon ingyenes
számítógép használatot és internetezési lehetőséget biztosítottunk
úgy, hogy ehhez egy szociológus
kollégánk technikai és tartalmi segítséget nyújtott. 2002-ben Csepeli
György, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium államtitkára, a Miskolci Egyetem szociálpszichológia
professzora nyitotta meg az Információs Pontot.
Az internetezők nagy része fiatal,
általános és középiskolás. De az egyik leggyakrabban internetező az
a sajópálfalai asszony, akinek a fia
családjával együtt az Egyesült Államokban él. E-mailen tartják a kapcsolatot, boldogan mutogatja unokáinak az internetről letöltött fotóit.
Van aki állást keresni jár be ide.
Mások a szabadidejükben böngésznek a világhálón.
Akkor ritkaságnak számított, hogy
egy kistelepülésen biztosított a lehetőség az információs társada-
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lomba történő bekapcsolódásra.
Hamarosan csatlakoztunk a Budapesti Műszaki Egyetem Információs
Társadalom Központja által szervezett hálózathoz, így létrehozta a két
egyetem a Miskolci Egyetem Információs Társadalom Oktató- Kutatócsoportját, mely a Társadalomkutató Központban
működik. Ehhez úKözpont
jabb eszközöket és támogatást
kaptunk. Folyamatosan oktatjuk az
információs társadalom című tárgyat egyetemünk hallgatóinak, kutatási programokban veszünk
részt, konferenciákat szervezünk
és együttműködtünk a ME Felnőttképzési Regionális Központjával az
IT-mentorok, valamint e-tanácsadók képzésében. Több száz diplomás szakembert készítettünk fel
arra, hogy közösségeikben, munkahelyeiken (könyvtárak, kulturális és
szociális intézmények, iskolák, egyházak, polgármesteri hivatalok, civil szervezetek) érdemben tudják
segíteni az információs társadalom
nyújtotta lehetőségek felhasználását. A digitális írástudás terjesztése
mellett a hasznosítási lehetőségek
körének bővítése, a motiválás, a digitalizált tudástartalmak elérésének, valamint az on-line szolgáltatások igénybevételének segítése
egyaránt a feladatuk.
Fontosnak tartottuk a más egyetemekkel, valamint a Miskolci Egyetem más karaival történő együttműködést.
A Budapesti Műszaki Egyetemmel
az ITOK kapcsán működtünk együtt. A szegedi egyetemmel egészségfejlesztő-mentálhigiénikus szakember képzésébe úgy kapcsolódtunk be, hogy pedagógus szakvizsgára felkészítő egyéves képzés
konzultációit, valamint a szakvizsgáztatást valósítottuk meg a Társadalomkutató Központban. Ismerve
a Magyarországon élő emberek egészségi állapotát, az európai átlagnál évekkel rövidebb várható élethosszát, az elkerülhető halálokok gyakoriságát, a negyven és hatvan év közötti férfiak kiugróan magas halálozási mutatóit, kötelességünknek gondoljuk annak az összefüggésnek a tudatosítását, mely a
fizikai egészségi állapot, a mentális
egészség és a társadalmi állapot
között van. A kiképzett mentálhigiénés szakembereket, a szakvizsgázott pedagógusokat a hálózatban
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történő együttműködésre is felkészítettük.
Az ELTE Szociológiai Intézetének
oktatói közül többen eljöttek, hogy
közelről lássák, mit csinálunk itt.
A Sokrates-Erasmus program keretében 6 európai egyetem hallgatói,
oktatói vettek részt egy egynapos
képzési programon a Központban,
melynek témája a Magyarországon
élő cigányság társadalmi integrációja volt. Az előadásokat követően
az egyik közeli településen: BoldBoldván találkoztak a program részvevői az ott élő cigány családokkal.
Járt itt a Károli Gáspár Református
Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja is a kollégáival, akikkel közös pályázat benyújtását készítettük elő a hátrányos helyzetű
tanulók sikeres továbbtanulásának
segítésére.
Az első nyáron elkezdett empirikus
kutatást kérdőíves kutatással folytattuk. Célunk az volt, hogy feltárjuk a település fejlesztési erőforrásait. Hipotézisünk az volt, hogy a
település jelenét és jövőjét együtt
határozza meg a rendelkezésre álló
materiális tőke, a kulturális tőke és
a társadalmi tőke. Bourdieu elméletére alapozva feltételeztük azt is,
hogy ezek a tőkeféleségek átválthatóak egymásra.
A materiális tőke szempontjából
rendkívül jelentős változást hoztak
a rendszerváltást követő évek. A
műszaki infrastruktúra teljes körűvé vált a faluban. Egészséges vezetékes víz, gázvezeték, szennyvízcsatorna, kábeltelevízió, portalanított, jó minőségű utak. Ingatlanok,
mezőgazdasági művelésű külterületi földek. Néhány jól működő kisvállalkozás, kevés foglalkoztatottal.
A kulturális tőkét az egyetem Sajópálfalára költözése jelentősen megnövelte. A településen élő valamennyi családra kiterjedő kutatásunk eredményeiből magunk is
meglepődve láttuk, hogy az ott élő
emberek átlagos iskolai végzettsége magasabb, mint az országos átlag, melyben a városok és főváros
is benne van. Ez azért is meglepő,
mert a településen mindössze négy
olyan állás van, melynek betöltéséhez felsőfokú végzettség kell. (Egy
pap, két óvónő és a jegyző.) A meg-

lepő eredmény magyarázatát keresve azt láttuk, hogy a diplomások
viszonylag magas aránya nem a
migrációból fakad, hiszen Sajópálfala nem számít a Miskolc környéki
felkapott agglomerációs települések közé. A magyarázat inkább
az, hogy a Sajópálfalán élő földműves családok gondot fordítottak
gyermekeik taníttatására, a településről folyamatosan többen jártak
egyetemre, főiskolára. A diplomát
szerzett fiatalok java visszatért falujába és onnan jár el más településekre dolgozni. Bár nincs iskola,
de több pedagógus él itt, mint sok
más nagyobb községben, ahová
csak „kijárnak” a tanárok. Itt él két
szomszédos község iskolaigazgatóhelyettese, több Miskolcon dolgozó
tanár, él itt nyugdíjas bíró, fiatal
fogorvos, mérnökök, közgazdászok
és most már több nálunk végzett
szociológusa is van a településnek.
A kulturális tőke jelentős részét
képezi az a helyi tudás, mely a hagyományos mezőgazdasági tevékenységhez és népi mesterségekhez kötődik. Többen tudnak még
szövőszéken vásznat szőni, rongyszőnyeget készíteni, hímezni, kemencében kenyeret sütni, savanyúságot és gyümölcsöket tartósítani,
túrót, vajat készíteni, csirkét keltetni és nevelni, kertet művelni, disznót hizlalni és feldolgozni, szőlőt
termeszteni és bort előállítani.
Több kiváló asztalos él a településen, vannak a vas feldolgozásához
értő mesteremberek. Van, aki lovakat tart és szívesen működtetne
lovas iskolát.
Az objektiválódott kulturális tőke
legfőbb kincse a falu egyetlen
temploma: a görög katolikus templom és a benne lévő könnyező Madonna kép. A hajdani csoda emlékét ápoló búcsújáró hely a
templom.
A vallásos hit,
a vallási hagyományok
fontos részét
képezik a település kultúrájának. Sajópálfala azon kevés települések egyike, ahol még
élő szokás a karácsonyi betlehemezés, a húsvéti locsolkodás és tojásszentelés, a pünkösdi búcsú.
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További objektiválódott kulturális
tőkét képeznek a megőrzött színes,
tornácos, hosszú parasztházak.
De idesorolható az Egyetemi Információs Pont által elérhetővé tett
internet. A Társadalomkutató Központ szervezésében a kiállítások, a
hangversenyek is rendszeressé váltak. Hagyománnyá vált a közös adventi ünnepség, melyen a falubeliek és az egyetemi vezetők, oktatók,
hallgatók együtt vettek részt. A falubeliek előadják a betlehemi történetet, az óvodások, iskolások versekkel, dalokkal készülnek, ünnepi
köszöntőt mond az egyetem rektora, a falu polgármestere, fellép az
egyetem zeneművészeti karának
kórusa.
Ez az esemény egyszerre sorolható
a „kulturális tőke” és a „társadalmi
tőke” fogalmi körébe, hiszen erősíti
a helyi társadalmi összetartozást, a
kohéziót, a kapcsolati hálókat.
A köz ö ss ég f on tos ság a
Tudjuk, hogy ma Magyarországon
mennyire hiányzik a bizalom, és a
bizalmon alapuló horizontális kapcsolatok, a közösségek. Ismerjük
ennek a történelmi okait, tudjuk,
hogy az államszocializmus időszakában tudatosan felszámolták a
hagyományos közösségeket, és akadályozták új közösségek alakulását. A rendszer lényegét a vertikális
személyi függőségi rendszer, az újfeudális struktúra alkotta. Így alakult ki az a helyzet, mely Fukuyama
szerint a volt szocialista országokban a gazdasági versenyképességnek és a társadalmi fejlődésének
ma a legfőbb akadálya, nevezetesen a bizalmi deficit. Pedig Fukuyama és más gazdasági szakemberek szerint is a fejlődés döntő meghatározójává mára a bizalom vált.
Paradox módon az államszocializmus legkiszolgáltatottabb helyzetű
térségeiben és társadalmi csoportjaiban őrződött meg legjobban a
bizalom, a közösségi összetartozás.
Akik annyira lent voltak, hogy nem
remélhettek senkitől patronálást,
lobbizást, kijárást, azok, ha meg akartak maradni, muszáj volt összekapaszkodniuk. Ahol nem épültek
állami pénzből tanácsi lakások,
szövetkezeti lakások, ott az emberek hiába vártak volna életük végéig arra, hogy lakáshoz jussanak, e-

zért arra kényszerültek, hogy összefogjanak, egymásnak segítve, kalákában építsenek házakat. Ahol
nem lehetett a tsz teherautóján feketefuvarral hazavitetni a háztáji
földről a kiásott cukorrépát vagy a
letört kukoricát, mert nem volt helyben tsz sem, ott összefogtak a tehenes gazdák, meg akinek szekere
volt és tehenes szekérrel szállítot-

ták a betakarított terményt. Ahol
megszüntették a húsboltot, ott a
disznótoros kóstoló szokásának
fenntartásával biztosították a háztartások folyamatos friss hússal
történő ellátását.
Az egyház, a helybéli pap óriási
szolgálatot tett nemcsak a lelkek ápolása, de a közösség hitének, erejének fenntartásban is. A megmaradás, a kötődés, az élni akarás a
legreménytelenebbnek tűnő időkben a vallásos hit és a vallási közösség révén volt fenntartható.
Ennek a közösségi kohéziót, lokális
identitást és személyes tartást erősítő tevékenységnek szép példája
Sajópálfala büszkesége, a könnyező Madonna kép visszaszerzése az
1960-as évek elején. A templomban a kép másolata volt látható, az
eredetit Egerben őrizték. Ám az 50es években a szerzetesrendek felszámolása után nyoma veszett a
képnek. Azokban az időkben nem
volt lehetséges utánajárni, megtudni, hogy hová lett a kép. A falu esperese az enyhülés első jeleit észlelve azonnal lázas keresésbe kezdett, melynek során mintegy megsúgták neki, hogy egy Pécs környéki falu parókiáján kellene érdeklődnie. Elutazott és kiderült, hogy valóban ott szolgál egy korábbi szerzetesatya, aki, hogy megmentse, magával vitte a képet. A keretből kiszedett, négy részre hajtott vászon
ott volt nála. Hazajött a pap, kül-

döttséget toborzott a falu hívő férfiaiból és egy októberi hétvégén elutaztak a sajópálfalai könnyező
Madonna képért. Október harmadik vasárnapján érkeztek haza,
hozták a képet, amely egykor könynyeket hullatott a sajópálfalaiakért.
Visszakerült a kép eredeti helyére,
a hajtások nyomát, a szállítás sérüléseit magán viselte, de végre itthon volt, végre velük volt. A ma is a
faluban élő, évtizedeken át ott szolgáló pap nemcsak egy kulturális
kincset, egy vallási ereklyét szerzett
vissza, hanem táplálta a faluban
élők önbecsülését, erősítette öszszetartozásukat. Példát mutatott
arra, hogy a lehetetlennek tűnő dolgok is elérhetők, ha van hozzá elég
hit, erő, és képesek az emberek
összefogni, együtt cselekedni. Figeczki főesperes úr aranymiséjén,
azaz pappá szentelésének 50. évfordulóján, a falubeliek és a környékbeli hívek, a paptársak mellett
ott voltak a Miskolci Egyetem oktatói, hallgatói közül is többen, élükön az Egyetem mostani rektora,
Patkó Gyula professzor.
A jelenleg a faluban szolgáló esperes számára is meglepetés volt,
hogy egy-egy ünnepi alkalomkor az
asszonyok teljes természetességgel csomagolnak süteményt, más
elemózsiát a faluban egyedül élőknek, a beteg, idős embereknek. Korábbi szolgálati helyein nem tapasztalt hasonlót. Amikor az egyik
falubeli fiatalember súlyos betegségét a debreceni klinikán gyógyították, és híre ment, hogy sok vérre
lenne szüksége, akkor a megfelelő
vércsoportúak külön buszt bérelve
mentek Debrecenbe vért adni, segíteni.
A fiataloknak a parókián filmklub
működik, nyaranta többnapos kerékpáros túrára mennek. A különböző iskolákban tanuló gyerekek
együtt készülnek ünnepi műsorokkal. Amikor az egyetemi hallgatók
nyári terepgyakorlatra jönnek, rendszeresek a szervezett és spontán
közös programok.
A közrend és közbiztonság állapotát jól mutatja, hogy a falubeliek
legnagyobb problémája a kutyáknak az utcára történő kiengedésének szabályozatlansága, illetve az
érvényben lévő szabályok megszegése. Emberemlékezet óta nem
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dalon lévő templom megvilágítását.
Az azóta érkező vendégek először
azon álmélkodnak, hogy egy borsodi faluban olyan tér fogadja őket,
mint bármely osztrák vagy német
kisvárosban.

volt élet vagy testi épség elleni bűncselekmény, nincsenek rablások,
lopások. Némelyek kiengedik napközben az utcára a kutyájukat, amitől ha megijed egy kisgyerek avagy
egy templomba igyekvő néni, akkor
napokig felháborodva tárgyalják az
esetet. A kutyapiszok a szomszéd
előtti járdán ugyancsak súlyos közösségi rosszallást vált ki. Nem
csoda, hiszen itt minden kerítés előtt, az utcai járda mellett, de gyakran még a vízelvezetésre szolgáló
árokban is gondozott virágágyások
vannak.
A Társadalomkutató Központ létesülésekor az épület előtti főtéren
az oszlopokon vastag vezetékek
lógtak, ott volt a buszvégállomás, a
csuklós buszok kerekei mély nyomokat hagytak és sár vagy portengerré tették gyakran a teret. A helybéliek ezt már annyira megszokták,
hogy észre sem vették. Rektorunk
hívta fel a polgármester figyelmét
arra, hogy milyen szép lenne itt egy
igazi főtér. A következő évben a
buszvégállomás átkerült a falu végére, lett még egy megálló, az arra
lakók örömére. A vezetékek zöme
lekerült a föld alá. A teret díszkövekkel burkolták, fából készült István király szobor került a tér közepére, köré a közmunkások által
gondosan ápolt cserjék, virágok. A
világításról azóta kandeláberek
gondoskodnak, és egyúttal kialakították a térről jól látható, a dombol-
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A társadalmi tőkét képező kapcsolati hálók feltárása során külön
vizsgáltuk a hagyományos, közvetlen személyes kapcsolatokat, a
posta közvetítésével fenntartott
kapcsolatokat, a tömegkommunikációs és az infokommunikációs
kapcsolati hálózatot. Az erős személyes kapcsolatok mellett, melyek
a rokonságot, a szomszédokat, az
egyházközséghez tartozókat és bizonyos kortárs csoportokat kötnek
össze, nagy jelentőségűnek bizonyult a postai levelezés, a csomagküldés, és más postai szolgáltatások megléte. A nyomtatott és elektronikus sajtó termékeiből kimagasló fontosságúnak mutatkozott a
megyei napilap és a helyi kábeltévé. A telefonhasználatban a vezetékes telefon már akkor háttérbe szorulóban volt és a mobiltelefon nemcsak a fiatalok körében hódított. A
mobiltelefon és az internethasználat révén kirajzolódó kapcsolati hálók valamint a hagyományos kapcsolati hálók összehasonlítása során azt láttuk, hogy ezek egymást
erősítik, egymással összhangban
vannak. Utcákra kimutatható volt,
hogy ahol lazábbak a személyes
kapcsolatok, ott kisebb az
infokommunikációs eszközök közvetítésével zajló kommunikáció
intenzitása is.
Az egyetem a falu részévé vált
A kérdőíves kutatások, az interjúk
és a résztvevői megfigyelés eredményei megerősítették azt a korábbi meggyőződésemet, hogy sokféle
kincs, érték található itt. Ezek öszszegyűjtése, tudatosítása, akkumulálása és a konvertálás mechanizmusainak kialakítása és működtetése nagy lehetőség és nagy feladat. Abból a helyzetből fakadóan,
hogy napi gyakorisággal megfordultunk, jelen voltunk a településen,
továbbá, amilyen kedvesen fogadtak és befogadtak bennünket, ahogy tisztelték az egyetemet és ahogy büszkélkedtek vele, ebből adódóan teljesen természetes volt
számunkra, hogy beszámoljunk a

helybélieknek kutatásaink eredményeiről.
Elképzelhetetlennek tűnt számunkra, hogy a tudományos célból megkutatott embereket egyszerű adatközlőnek, adatforrásnak, elemzési
tárgynak tekintsünk, hogy sorsukhoz hűvös kívülállóként viszonyulva, tudományos dolgozatokat, diszszertációkat készítsünk a tőlük
nyert adatok elemzéséből, többé
mit sem törődve velük.
Sajátos nóvuma lett a további kutatásainknak, hogy az érintettekhez
visszamentünk, elmondtuk kutatásunk eredményeit, megbeszéltük
velük, hogy mire jutottunk, miként
látjuk mi a helyzetüket, az abból
nyíló lehetőségeket. Ezek a találkozások, beszámolók hallatlanul izgalmasak voltak, és azt hiszem,
tényleg erősítették a polgári társadalom önismeretét, polgári tartást
adtak, pozitív identitást szilárdítottak az ott élőkben.
K a pc sol ód ó ku tat ás ok,
p roj ekt ek
A kutatások az egyetemi hallgatók
közreműködésével zajlottak. Már egyetemistaként lehetőséget kaptak, hogy valódi kutatásban, érdemi feladatokat hajtsanak végre. A
kutatási eredményeket visszacsatlakoztattuk az oktatásba, tananyagként. A szakirányos kurzusok során
a kutatási eredmények elemzésére, gyakorlati alkalmazásukra került sor. A média szakirány keretében szerkesztették a hallgatók a
helyi lapot. A szociális szakirányosok megismerték a falu szociális
helyzetét. A területfejlesztési szakirány hallgatói pályázatokat figyeltek, fejlesztési projekteket terveztek. A romológia szakirány hallgatói
a szomszédos településeken élő
cigányság helyzetével ismerkedtek.
A kutatásokat folytattuk a környező
településeken. Sajósenyén, majd
később Sajóvámoson megismételtük a helyi fejlesztési erőforrások
feltárására irányuló kutatásunkat.
Mindkét helyen kiemelt gondot fordítottunk a hagyományos és infokommunikációs kapcsolati hálózatok feltérképezésére.
Pályázat útján megbízást kaptunk
Miskolc önkormányzatától arra,
hogy feltárjuk a Miskolcon élők elégedettségét, illetve elvárásaikat.
Két év múlva már olyan kutatást
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végezhettünk, mellyel a miskolciaknak Miskolc jelenlegi helyzetéről,
valamint a választható lehetséges
jövő képeiről alkotott véleményét
tártuk fel. Megismertük erős kötődésüket városukhoz, azt, hogy a
legbüszkébbek egyetemükre, szeretnének Európa kulturális fővárosává válni, s inkább lennének a
"megújulás városa", mint ismét ipari város.
Ezek után már a régión kívüli kistérségek vizsgálatára is vállalkoztunk. Pályázaton megbízást kaptunk a Dunakanyar és a Pilis 12 településének szociológiai vizsgálatára. A kutatási cél itt is a helyi erőforrások feltárása volt. Ide is viszszamentünk és megismertettük kutatásunk eredményeit az érintettekkel. Sajópálfalán, illetve az észak-magyarországi régióban figyelemreméltó tanúságai voltak ennek
a távolabbi térségben végzett kutatásunknak. A Szentendrén és környékén tapasztaltak felhívták a figyelmet arra, hogy a természeti és
a kulturális idegenforgalmi vonzerőn alapuló turizmus egyáltalán
nem biztos, hogy a helybéliek örömét elégedettségét eredményezi.
Fontos a kölcsönös előnyökre törekvés, és tudatosan kell felkészülni, hogy a turizmusból valamint a
kapcsolódó szolgáltatásokból főként a helyiek, és ne mások profitáljanak.
Szintén pályázat útján kaptunk
megbízást a szociális tárcától a megye szociális koncepciójának szociológiai előkészítésre. Kutatásunkkal szerettük volna felhívni a figyelmet arra, hogy célszerű lenne a
szociális alrendszert - Magyarországon is - a társadalmi integráció biztosítására hivatott közösségi szférának tekinteni. Kezdeményeztük
az emberi kapcsolatok, a szolidaritás megerősítését, a társadalmi és
térségi leszakadás megelőzését.
Az egyik miskolci kórház prevenciós
pályázatának keretében kutatást
végeztünk a különböző társadalmi
csoportok egészséghez való viszonyáról, egészségtudatosságáról, a
testi, lelki egészségi állapot társadalmi összefüggéseiről. E kutatás
során Miskolc belvárosa, az egyik
lakótelep, az egyik nyomornegyed
és Sajópálfala szerepelt a mintában.

A Miskolci Hőszolgáltató Kft. Megbízásából végzett kutatásunk a távfűtéssel és más városi közszolgáltatásokkal szemben támasztott elvárásokat, valamint velük való elégedettséget vizsgálta.
Az első kutatási beszámoló sajópálfalai sikere, az érdeklődés, melyet
kiváltott, arra késztetett, hogy tegyük rendszeressé a településen élőkkel a találkozásokat, tájékoztassuk a legfrissebb társadalomtudományi eredményekről őket, kerítsünk sort a fejlesztési elképzelések
megvitatására.
Elindítottuk az „Egyetemi órák
Sajópálfalán” című sorozatot. A
konferenciaközpontban a fejkendős nénik, a környező települések
pedagógusai, orvosai, papjai, egyetemisták és egyetemi oktatók
együtt hallgatták Csepeli professzor
előadását az önsegítésről. Az előadás nyomán a szomszédos településen az iskolások szülei elhatározták, hogy önsegítő csoportot hoznak létre. Mang Béla helyettes államtitkárként és a Miskolci egyetem oktatójaként a bolognai egyezmény alapján akkor még csak tervezett felsőoktatási átalakítást magyarázta az érdeklődő fiataloknak,
a szülőknek és az oktatásban dolgozóknak. Ezekben az években
jelentősen megnőtt a Sajópálfaláról
és a környező településekről a Miskolci Egyetemen továbbtanulók
aránya.
A Magyar Televízió Regionális Stúdiójával közös sorozatot indítottunk Regionális Egyetem címmel, még a Mindentudás egyeteme előtt. Havonta
egy előadást tartottunk, melyet rögzített a televízió és egy-egy ötven perces műsor keretében sugározták. A
közönségből kérdéseket tettek fel az
előadóknak. Pethő Sándor filozófia
professzor a vallás napjainkban játszott szerepéről, Besenyei Lajos közgazdász professzor a régió gazdasági
kilátásairól, Simon János a ME Politikatudományi Tanszékének vezetőjeként a politikai értékekről tartott előadást. Lörincz Jenő, a SOTE Magatartástudományi Intézetének és a Miskolci Egyetem Szociológia Tanszékének oktatója az egészségről tartott
előadást.
2008-ban Sajóvámoson a Kossuth
Közösségi Házban indítottunk előadássorozatot a Kihelyezett Társadalomkutató Központ és a FurFur-

mann Dávid Alapítvány szervezésében. Az új sorozat címe: Közéleti
Egyetem Civileknek.
Civileknek Az MTV Regionális Stúdiója, valamint a Magyar
Rádió Regionális Stúdiója is rögzítette az előadásokat, és sugározták
az azokból készített műsorokat.
Rendszeresen szerveztünk
konferenciákat
A „Digitális falu” konferencián az
információs társadalom nyújtotta új
lehetőségeket mutattuk be. A falu
lakói mellett eljöttek a környező települések, a térség polgármesterei,
jegyzői, informatikai szakemberek
és mások. Felhívtuk a figyelmet arra az esélyre, melyet a tudásalapú
információs társdalom jelenthet
egy olyan térség számára, mely a
hagyományos mércékkel mérve elmaradott, melynek nem sikerült az
ipari társadalom időszakában előnyös pozícióra szert tennie. Az eddigi hátrányok gyorsan felszámolhatóak és előnyös pozícióra válthatóak, ha időben bekapcsolódik a térség az új korszakba.
Nem sokkal a konferencia után a
Hernád és Sajó Völgyi Kistérségi
Társulás sikeresen pályázott egy
olyan projektre, mely a kistérség
átfogó infokommunikációs fejlesztését tette lehetővé.
A Szociális Konferencián a társadalmi kohéziót fenyegető veszélyekre hívtuk fel a figyelmet és bemutattuk azokat a lehetőségeket,
melyek segíthetik a végérvényes leszakadás elkerülését.
A „Területfejlesztés, fejlesztési koncepciók és helyi erőforrások” című
konferencián elhangzott, hogy valódi fejlődés csak úgy érhető el, ha a
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kitűzött célok az érintett emberek
elképzeléseihez igazodnak és csak
a helyi erőforrásokon alapuló, az
ott élő emberek részvételével megvalósuló fejlődés lehet fenntartható. Bemutattuk a modernizációs és
az innovációs fejlődési modellek
különbségét és ösztönöztük az innovatív modell választását.
A konferenciák előadójaként és
más alkalmakon részt vett számos
országos, regionális és helyi döntéshozó. Járt nálunk Stumpf István
kancelláriaminiszterként és szociológusként, rendszeres résztvevője
volt programjainknak Mang Béla és
Csepeli György államtitkárként és a
Miskolci Egyetem oktatójaként, Besenyei Lajos rektorként, majd oktatóként, illetve Sajópálfala első díszpolgáraként szinte minden rendezvényünkre eljött. Baráth Etele EU
ügyekért felelős miniszterként hozta a legfrissebb híreket, a pályázati
lehetőségeket. Rauh Edit esélyegyenlőségi államtitkárként informálta és biztatta a szociális ügyekért felelős vezetőket, a szociális
területen dolgozókat. A választókörzet országgyűlési képviselői, előbb
Lenártek András FIDESZ-es, majd
Fedor Vilmos MSZP-s képviselő is
gyakran felkeresett minket.
Az egészséggel foglalkozó előadások, programok során a falu háziorvosa, fogorvosa és a szomszédos
települések orvosai, a vallásról szóló előadás után a helyben élő és a
szomszédos falvakban szolgáló papok vettek részt aktívan a tanácskozásban.
A helyi erőforrásokat feltáró kutatások eredményeit, valamint ezeknek
a kiterjedt diskurzusoknak a tapasztalatait jól tudtuk hasznosítani
a későbbi döntéselőkészítő, szakmai munkában. A kistérség a Miskolci Egyetemet kérte fel a 2005.
és 2006. évi fejlesztési tervének elkészítésére. Miskolc önkormányzata azzal bízta meg az egyetemet,
hogy a 2007 és 2013 közötti fejlesztési stratégiáját, programját készítsük el. Besenyei rektor úr irányításával, négy oktatótársunkkal együtt készítettük el a fejlesztési dokumentumokat. Fontos információkat, nagy segítséget jelentettek a
miskolci lakosok elégedettségéről,
elvárásairól szóló kutatási eredmények, a kistérséghez tartozó telepü-
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léseken feltárt helyi erőforrások ismerete és azoknak a beszélgetéseknek a tapasztalatai, melyeket a
települések vezetőivel, véleményformáló elitjével, érdeklődő polgáraival folytattunk a sajópálfalai egyetemi órákon, a Régióegyetem
programjain, a konferenciákon és a
kutatások során. Ezek összegzéseként mertük javasolni, hogy:





Miskolc legyen a "megújulás
városa",
a kistérség legyen a bizalmon
alapuló együttműködés kistérsége és
alapozzák
lapozzák a fejlesztéseket a
meglévő természeti adottságokra valamint a kulturális és társadalmi tőkére.

Mindkét fejlesztési koncepciót,
programot egyhangúan fogadták el
a döntéshozók.
Miskolcnak az "Európa Kulturális
Fővárosa" cím elnyeréséért benyújtott pályázatában is kiemelten szerepelt a Sajópálfalán megvalósult
egyetemi modell. A pályázat szélesebb vonatkozásban is merített a
Társadalomkutató Központ kutatási eredményeiből, tapasztalataiból.
Érd e mes
ú j meg ol d á sok at ke resn i
A szociológia szakos hallgatók
szakmai felkészítésében bizonyosan meghatározó szerepet játszottak a szakirányos órák, a terepgyakorlatok, az empirikus kutatások.
Ezeket a Társadalomkutató Központ léte, működése tette lehetővé.
A központ létesítését követő 7 év
alatt 150-ről 600 fölé emelkedett a
szociológia szak hallgatóinak a
száma. A 12 főállású és két további
jogviszonyban dolgozó oktató mellé
sikerült 30-nál több külső meghívott oktatót bevonni. A Magyar Televízió elnökétől az Alternatív Nobel-díjas Bíró Andráson át a Balázs
Béla díjas Detre Gábor filmrendezőig, Kukorelly Edrétől a Tel Aviv-i Egyetem építész, szociológus tanáráig, Hegyi Árpád Jutocsától a regionális televízió, a regionális rádió, a
regionális napilap főszerkesztőin át
a családsegítőkig, gyermekvédelmi
szakemberekig, a megyei főjegyzőtől a városi alpolgármesterig, az orvos-jogász-nyelvész oktatótól a későbbi kisebbségi országgyűlési biz-

tosig, sok-sok olyan szakembertől
tanulhattak hallgatóink, akik elméleti ismereteiket a gyakorlatban is
sikeresen alkalmazták.
Mi oktatók meggyőződhettünk arról, hogy lehet és érdemes új megoldásokat keresni a képzés, a kutatás és a fejlesztések megvalósítására. Ez volt a mi innovációnk, a mi
K+F-ünk. Ez a siker erőt adott ahhoz, hogy elkészítsük a szociológia
BA szak alapításához szükséges
dokumentumokat, így a Miskolci Egyetem alapította országosan a
szociológia alapszakot. A mi javaslatunkat elfogadva tartalmazza azt
a vonatkozó jogszabály, hogy a szociológia alapszakon a cél olyan
szakemberek képzése, akik eredményesen tudják segíteni az emberek életminőségének jobbá válását,
a leghátrányosabb helyzetű térségek és társadalmi csoportok leszakadásának megelőzését, a civil társadalom megszerveződését, a társadalmi demokrácia kiteljesedését.
Sajópálfala odaköltözésünk óta gazdagabb lett egy igazi főtérrel, egy új buszmegállóval, pormentes utakkal, a templomot felújították, a könynyező Madonna képet
restaurálták, megnyílt a könyvtár,
sokaknak természetessé vált az internet használata. A falu első díszpolgárának megválasztották a Miskolci Egyetem korábbi rektorát: Besenyei Lajos professzort. A falubeliek és a környékbeliek elfogódottság nélkül osztják meg gondjaikat,
örömeiket az egyetemi emberekkel. Már nemcsak az egyetemi vezetők, oktatók, hallgatók járnak Sajópálfalára, hanem a sajópálfalaiak
is az egyetemre. Néha betlehemezni, máskor hangversenyt hallgatni,
többen meg tanulni. Sajópálfala
polgármestere elvégezte levelező
tagozaton a szociológia szakot, diplomája lett.
A sajópálfalai, sajóvámosi, sajósenyei, miskolci polgárok talán a mi
kutatásaink, programjaink hatására is, ma jobban ismerik, látják
helyzetüket, mint korábban. És látják a nyitva álló utakat, a választható lehetőségeket. Talán egy kicsit
jobban kihúzzák magukat, talán
kicsit magasabbra emelik a fejüket,
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hogy messzebb lássanak, magasabbra jussanak. Talán tettünk
valamit a meglévő értékek felismeréséért. Azért, hogy tudatosítsák
és hasznosítsák kincseiket. Talán
ma többen bíznak abban, hogy a
materiális tőke hiánya pótolható a
tudással, az információs társadalom lehetőségeinek kihasználásával, a kulturális és a társadalmi tőkével. Talán modell lehet mindez a
tőkék akkumulálására és konvertálására, vagy ha tetszik arra, hogy
miként lehet pénz nélkül, külföldi
tőkére ácsingózás nélkül segíteni
egymáson és önmagunkon. Talán a
helyi társadalmak önismerete segíti
az egyének szabadságfokának növekedését és a közösségi összefogás erősödését.
T ú l sz é p, h og y i g az l eg yen
Ez a történet mintha túl szép lenne
ahhoz, hogy igaz legyen... A mai
magyar társadalomban mintha
nem valósulhatnának meg ilyen sikerek. Pedig minden leírt szó igaz.
Bár igaz az is, ami még hátra van a
történetből.
Sajópálfala idők ö zb e n
csatlakozott
ahhoz a
körj eg yz ő s é ghez, melynek központja Felsőzsolcán,
ebben
a
nemrég városi rangra emelkedett
településen van. A szakhatóságok,
így a pénzügyek intézése átkerült
Sajópálfaláról a központba. A jegyző és a pénzügyesek rossz szemmel nézték a Miskolci Egyetem ingyenes helyiséghasználatát a sajópálfalai önkormányzat tulajdonát
képező épületben. Pedig polgár-

mesterük korábban hasonló feltételekkel invitálta városukba a Miskolci Egyetemet. Szóba is jött egy
kihelyezett marketing-intézet létesítése, de ez nem valósult meg.
Sajópálfala polgármestere már-már
a hűtlen kezelés gyanújába keveredett, legalábbis állítólag azzal fenyegették, hogy ilyen bűncselekmény miatt fogják feljelenteni, ha
nem kér komolyabb összeget az egyetemtől. A települések önkormányzatainak anyagi helyzete romlott.
Így született meg a levél, melyben
az egyetemet az állítólagos több
millió forintos tartozás kiegyenlítésére szólította fel.
A korábbiakban évente néhányszázezer forinttal járult hozzá a Társadalomkutató Központ az épület
rezsijének kifizetéséhez. Nincsenek
külön mérőórák, így a polgármesteri hivatal fogyasztása, a konyha fogyasztása és a Társadalomkutató
Központé nem különíthető el. A
központ működése óta több alkalommal elmondtuk a település vezetőinek, hogy azonnal kiköltözünk,
ha más, anyagilag kedvezőbb hasznosításra nyílik lehetőségük. Ilyen
hasznosítási lehetőségről nem tájékoztattak, ilyenről jelenleg sem tudunk. A korábbi hozzájárulások
összegét a szociológia tanszék fizette a költségtérítéses képzések
bevételéből, mivel a hallgatók kihelyezett képzésének, terepgyakorlatainak kapcsán vetődtek fel a tényleges költségek, illetve a hallgatók
gyakorlatorientált képzését szolgálta a központ működése, az ott folyó
kutatások.
Az egyetem a Sajópálfala önkormányzata által követelt összeget
nem fizette ki teljes egészében, de
fizetett.
Azok a kutatások, melyekért más
településék jelentős összegeket fi-

zetnek, vagy az internet használatának éveken át ingyenesen történt
biztosítása, a falu tömegkommunikációs reklámja, PR-ja nem szerepelnek a vonatkozó pénzügyi mérlegek rovataiban, miként az előadások előadói díjai, a kulturális produkciók költségei sem. Nem könyvelik a kulturális és társadalmi tőke
materiális tőkére konvertálását
sem. Tény, hogy előfordult olyan
mulasztás is, amikor a szerződésben vállalt fizetési kötelezettséget
az egyetem több hónapos késedelemmel teljesítette, bár az anyagi
fedezetet a Szociológiai Intézet
biztosította. Tény az is, hogy a Társadalomkutató Központ kutatásainak rezsiköltsége nem került át Sajópálfalára. 2001-től 2008-ig a Társadalomkutató Központ egy főállású ügyvivő szakértő foglalkoztatásával, és az igazgató megbízásával
valósult meg.
2009 januárjában a Miskolci Egyetem rektora és Sajópálfala polgármestere megszüntették az együttműködést.
Sok település, számos intézmény,
működő vállalkozások, emberek
különböző körei képesek és készek
az együttműködésre.
A válság különösen aktuálissá teszi
az alternatív megoldások keresését. A materiális tőke hiánya, az anyagi javak szűkössége rá kell,
hogy irányítsa a figyelmünket a közösségek fontosságára, a helyi tudásra, a helyben meglévő fejlesztési lehetőségekre, melyek könnyebbé tehetik a bajok elviselését és akár a gazdasági versenyképesség
javulását is segíthetik.
Bízom benne, hogy a bemutatott
modellnek lesznek követői.

DRR.FURMANNÉ
URMANNÉ
DRR. PANKUCSI MÁRTA
<bolpmszo@gold.uni-miskolc.hu >
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4/a
FOGYATÉKOSSÁG
ÉS TÁRSADALOM

(Új fogyatékosságtudományi
és gyógypedagógiai periodika)
Új, negyedéves periodikával gazdagszik ez év elején a magyar szakmai világ. A periodika 2008-ban
került megalapításra, a fogyatékosságtudomány nemzetközi akadémiai folyóirataként (negyedéves periodikájaként). Új kutatási eredményeket bemutató cikkek mellett esszéket, kiemelkedő fogyatékosságtudományi,
fogyatékosságtörténeti
dokumentumokat és társ-folyóiratokat, köteteket, filmeket, szakmai
konferenciákat bemutató, elemző
szemlecikkeket közöl. Emellett
szakmai vitafórumul is szolgál innovatív fogyatékosságügyi témakörök
(a gyógypedagógia klasszikus tárgykörein túl, a fogyatékosságtörténet,
a fogyatékosság politológiai, pszichológiai, szociológiai, művészeti
aspektusai, a társadalmi integráció
vs. kirekesztés, a kommunikációtudományi megközelítés, a jogtudományi látásmód, a foglalkoztatás,
vagy akár a halmozódó társadalmi
hátrányok kutatási új eredményei
stb.) számára.

Az új orgánum szükségességét a
magyar nyelvű, vonatkozó szakmaitudományos fórumok immár kínzó
hiánya mellett a mostanra már kifejlődöttnek mondható, de naprólnapra új megközelítésekkel, eredményekkel jelentkező, és a mindennapi életre is szignifikáns hatással lévő tudományág látásmódjának frissessége, az elmúlt időszakban sorra-rendre jelentkező új
tudományos
világszemléleteket
reprezentáló paradigmái, illetve
multidiszciplinaritása és igen változatos módszertani megoldásai is
indokolják. A közelmúlt paradigmaértékű újításai között egyebek mellett a fogyatékos ember-kép átrendeződését; a szociális modell térnyerését és ennek tudatosítását; a
támogatott döntéshozatal radikálisan új szemléletét; a feminista fogyatékosságtudományi diskurzust,
valamint az ökológiai nézőpontot
egyaránt megtaláljuk.
Az egyes rovatok szerkesztői:
Dokumentumok : Gombos Gábor
Forrás :
Verdes Tamás
Kutatás:
Marton Klára
Kutatás:
Illusztrációk :
Hernádi Ilona
Szemle, interjú, „lexikon” :
Márkus Eszter
Vita :
Zászkaliczky Péter
Mindannyian szem előtt tartják az
érdekesség, az olvashatóság mellett azt is, hogy a fejlett, tágan értelmezett, modern gyógypedagógiai
látásmód igényt tarthat a publikum
figyelmére. De emellett nem feled-

keznek meg a fogyatékosságtudomány egyik közkeletű meghatározásáról sem, arról, hogy ez a fogyatékos-mozgalom elméleti fegyvere.
A társ-főszerkesztők:

MESTERHÁZI
ESTERHÁZI ZSUZSA
SUZSA
és KÖNCZEI GYÖRGY
< konczeigy@barczi.elte.hu >
H a meg k í v ánj a rend el ni :
A folyóiratból a 2009. évben további 2
példányt jelentetünk meg, melyek előfizetési díja: 2.000 Ft + postaköltség. A periodika nyomtatott változatának megrendelését a honlapról is letölthető formanyomtatvány kitöltésével és megküldésével az alábbi e-mail címre:
info@eotvoskiado.hu vagy postán a következő címre: ELTE Eötvös
Eötvös Kiadó, 1053
Budapest, Királyi Pál u. 18. kérjük.

4/b
GERHARD ABA KÉPEI
(Forrás: ft, 2009/1.)

Az itt közölt
képek Gerhard
Aba,
ba magyar
származású,
Bécsben élő
fotóművész
munkái, aki így
vall képeiről:
„Fotóim fő témája a fogyatékosság.
Ez azt jelenti, hogy amputált nőkkel
dolgozom világszerte, és megmutatom a különbséget köztük és a között, amit normálisnak nevezünk.
Mindezt különleges módon teszem,
ami azt jelenti, hogy ikonokká változtatom modelljeimet, hogy ily
módon tükrözzem őket tökéletes
világunkban. Klisék és előítéletek
nélkül dolgozom a másság jelenségével. Azon vagyok, hogy megmutassam a női erotikának ezt a szokatlan formáját, és megosszam a
másság élményét azokkal, akiknek
nincs ilyen tapasztalatuk.”
Forrás: Fogyatékosság és
társadalom, 2009/1.)
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GERHARD
BA „A tökéletlenség varázsa” c. foto-sorozatából:
ERHARD ABA
1.) Andrea 2.) Carmen 3.) Piros cipőben szeretne táncolni
4.) No 01 5.) Hamupipőke és a bal cipő 6.) A labda
7.) Fekete fátyolba rejtve 8.) Lisa Bufano 9.) Martina
http://moodle.disabilityknowledge.org/mod/resource/view.php?id=443
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5
A JELZŐRENDSZERES
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
SZAKMÁTLANÍTÁSA

T. 3Sz Elnökség !
Gosztonyi Gézának igaza van, nyilvánvalóan a pénzrıl és egy normatív
majd pályázati támogatásról
szól az a történet, mely nagyon tanulságos és röviden a
következı, vázlatosan:
A jelzırendszeres segítségnyújtást - kicsiben kipróbálva, 1-2 évig győjtve a tapasztalatokat - a budapesti
Magyar Máltai Szeretetszolgálat dolgozta ki Óbudán, saját diszpécserközponttal. Ekkor még
értelemszerően a házi gondozással
kapcsolt szolgáltatásként. A szolgáltatás forrása eleinte az "általános",
késıbb a célzott, "meghívásos" minisztériumi pályázat volt.
A tapasztalatok birtokában a „Málta”
felvállalta, hogy nem saját hálózatát
fejleszti, hanem országosan módszertani központként próbálja elısegíteni
az önkormányzatok szerepvállalását,
ami reális cél, hiszen ez helyben nagyon is népszerő (szavazatot hozó)
dolog volt. (Eddig a pontig hasonló
volt a jelzırendszer sorsa a „máltás”
játszótér programhoz.)
Amikor elkezdett terjedni, akkor (azt
hiszem 2004-ben) bekerült a Szoc
tv.-be és természetesen felvetıdött a
kérdés, hogy miként lehetne megoldani a szolgáltatás biztos, normatívás
finanszírozását ?
Ez a 2005-ös költségvetési tv.3. mel-

lékletében meg is történt. Ekkor még
a házi gondozással együtt lehetett és
kellett végezni.
A normatívás támogatás már elég
vonzó volt, ezért tehát ettıl kezdve
elindult az ügy "kriminális" vonulata.
Elıször nem szakmai oldalról indított javaslatként, (hogy akkor honnan, azt a képzeletetekre bízom) kikerült a Szoc.Tv.-bıl a házi gondozással való kapcsolata, - tehát önállóan is megszervezhetıvé vált. Így már
a normatív támogatás feltételeit nagyon könnyen teljesíthette egy alapvetıen ırzı-védı jellegő szervezıdés is, amelyiknek volt diszpécserközpontja, voltak gépkocsijai, voltak mindenféle
munkát kerülı emberei is -,
gondozni meg már úgy sem
kellett.
ÉS a legfontosabb: volt még
természetesen megfelelıen erıs lobbi tevékenysége, (hogy
miféle eszközökkel azt ismét
a képzeletetekre bízom) ahhoz, hogy a jogszabályi változásokat
a fenti kívánt irányba terelje. Majd
az immár megizmosodott szervezet
(a cikkben szereplı Kht) szolgáltatásait „valakik” a helyi önkormányzati
döntéshozók, polgármesterek figyelmébe ajánlották. Természeten nehéz
nemet mondani felülrıl jövı ajánlásoknak, ráadásul a helyi ajánlatuk lényege az volt, hogy a beruházási
szükségletet teljes egészében a kht
vállalja, cserébe az önkormányzat
vagy a társulás szerzıdésben átengedi a normatív támogatást, amit ehhez
így már jogszerően igényelhet.
Ez a szolgáltatás tehát látszólag nem
kerül semmibe, de megvan a gondoskodó önkormányzat által besöpörhetı dicsıség, a szervezetet felülrıl ajánló is ki van elégítve, és vélhetıen
a felsı szinten lobbizók sem járhattak rosszul. ((erre persze semmilyen
bizonyítékom nincs, csak hát a dolgok furcsa egybeesése…))
Természetesen a szoc. szakma szokás szerint kicsit késın ébredt és
visszakerült a törvénybe, hogy a jelzıkészülékek száma nem lehet magasabb a házi gondozásban részesülık számának háromszorosánál. De
ez már nem segített: a felsı korlát
nélküli kassza nem bírta a növekvı
normatív igényeket, tehát fékeket
kellett beépíteni.
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Jött a normatív körbe történı befogadásról szóló pályázati rendszer. De
ekkor a már mőködı szolgálatok
mőködési engedélye érvényes, már
csak az a dolguk, hogy a költségeiket
a lehetı legalacsonyabbra szorítsák,
tehát meg kell keresniük azt a pontot,
ahol még kis kockázattal lehívható a
normatíva... Ha ehhez 1/3 részben
házi gondozás kell, akkor azt a legjobb szakképzetlenekkel biztosítani…
Fényévekre vagyunk tehát már attól
a kezdetben nyilvánvaló követelménytıl, hogy a gondozott néni ha
elesik a vécében, akkor az ıt egyébként ellátó házi gondozót értesítsék
és ı nyissa rá az ajtót, és ı húzza fel
a nadrágját ... Megy majd a megmentı kht... olcsó bérköltségő vagy
támogatott munkaerı-piaci státuszú
embere …

Ebbıl több elhamarkodott következtetést is le lehet vonni - s ezek mindegyike meg is jelenik a mai szakmai
gondolkodásban/cselekvésben - pl.:


Rossz a normatív támogatási
rendszer, mert felülrıl nyitott
kiadási tételt eredményez. Mert
ugye az egyetlen feltétel a mőködési engedély. Én ezt még kicsit
elhamarkodott következtetésnek
tartom!



Sokszoros erıvel kell célzottan
ellenırizni (ez történik most, azt
hiszem az FSZH vizsgálódik..)
Én ezt sem támogatnám, ellenırzéssel nem lehet ellátást biztosítani, bár lényegesen egyszerőbb
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KIADJA: Szociális
Szakmai Szövetség
1094 Budapest,
Liliom u. 8.
tel.: 06 (1) 216-2866
e-mail: 3sz@3sz.hu
web: www.3sz.hu
FELELİS KIADÓ:
Pataki Józsefné
E SZÁM
SZERKESZTÉSÉBEN
KÖZREMŐKÖDÖTT:

megszervezni, csak hivatal és
pénz kell hozzá…




Részletesebb és nehezebben
teljesíthetı követelményeket
kell az 1/2000-be beépíteni.
Ezt sem támogatnám, már sokszorosan ki lett próbálva, eredménytelen, betarthatatlan, a tapasztalatok szerint több problémát keletkeztet mint amennyit
megold…
Minıségbiztosítás, szakmai
standardok, módszertanok …
stb. Szerintem ezek sem jelentenek megoldást, eddig sem váltak
be, jó esetben tévutak, ha meg
nem, hát a háttérben magánbizniszek…

Szóval nem tudom a jó megoldást, valószínőleg
valakik felelısek a helyzet kialakulásáért… Talán
felsı szinten is egyszerően tisztességesnek kellene lenni szakmai és közéleti szerepeinkben egyaránt…
Az mindenesetre jellemzı, hogy a megmentı kht.
azzal érvelt a gondozás nélküli jelzırendszeres
segítségnyújtás ellen indított szakmai lázongás
ellen, hogy a szakmai szempontok hangsúlyozása
„piackorlátozó” hatású…
(Mindez azért foglalkoztat bennünket, mert
az utcai szoc. munka is – a hasonlóan felületes jogi szabályozása miatt – erre a sorsra
juthat… És hát ugye jelentkezı van bıven,
ott az a sok mihaszna ıgyelgı közterületes,
meg szabadnapos biztonsági ır, stb… már
csak a Szoc. tv-t kell egy kicsit módosítani…)
PELLE JÓZSEF
< pelle.jozsef@bmszki.hu >

FIZESS ELİ A HÁLÓ-RA!
Szeretnéd-e, hogy munkatársaid is
ugyanolyan informáltak legyenek, mint Te?
Hogy szakmai téren félszavakból is megértsétek egymást?

FIZESS ELİ A HÁLÓ-RA!
(600.-Ft/hó x 12 hó = 7.200 Ft/év)
HELYETT : 6.000,- FT/ÉV
(Elıfizetési feltételek
a 19.oldal jobb hasábjában!)

Farkas W. Attila,
Juhász Mihályné,
Miklós István Ottó,
Dr. Sziszik Erika,
Szoboszlai Katalin,
Varga István,
Varga Sándor.
E SZÁM FELELİS
SZERKESZTİJE:
Gosztonyi Géza
FİSZERKESZTİ:
GOSZTONYI GÉZA
LAPTERV ÉS BORÍTÓ,
NYOMDAI KIVITELEZÉS:
Grafit Public Kiadó
www.grafitpublic.hu;
e-mail:
info@grafitpublic.hu
ELİFIZETHETİ: a
postai kézbesítıknél,
az ország bármely
postáján, Budapesten
a Hírlap Ügyfélszolgálati Irodákban és a
Központi Hírlap
Centrumnál
(Bp.,VIII.Orczy tér 1.
Tel: 06 1/477-6300)
Elıfizetésben terjeszti
a Magyar Posta Rt.
Hírlap Üzletág.
További információ: 06
80/444-444;
hirlapelofizetes@
posta.hu
TÁMOGATÓINK:

Szociális és
Munkaügyi
Minisz
téri
rium
um
Miniszté
ISSN: 1219-7106
(HÁLÓ online:
ISSN 1789-3534)
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... TITKOM ...
... TITKOM ...

▲
▲

▲

Csuda finom
az ANYATEJEM!
Nı vagyok, szocialista
és európai. Titkon hiszek az AMERIKAI
ÁLOMBAN.
BOLDOG voltam,
amikor apám meghalt.
Azt hiszem ı is.

▲

MINDENKÉPPEN
szeretni foglak
(a születéstıl a halálig)

▲

... TITKOM ...
... TITKOM ...
A munkahelyemen lusta
vagyok kimenni a WC-re
… inkább belepisilek a
konyhai MOSOGATÓBA.

▲
▲

▲

Amikor elhatároztam,
hogy többé nem farcolok, beolvasztottam a
régi BOROTVÁMAT egy
zöld gyertyába. Megnyugtattam magam,
hogy olyan helyre tettem, ahol nem fogok
hozzájutni. Valójában
csak nem akarom kidobni, mert hátha még szükségem lesz rá.

▲

El akarom mondani neked, hogy szeretlek, de
félek attól a CSENDTİL,
ami ezt a mondatomat
követheti.

22 éves vagyok és
INKONTINENS!
Nem vagyok kirakós
rejtvény!
Ne GYÓGYÍTsanak!
(=Autizmus-tudatosság)
▲

Már nem zavar, hogy
sose szeretted a FOGYATÉKOS fiunkat … Nem
érdemled meg, hogy egy
angyallal együtt légy. İ a
mennybe megy. Te nem
leszel ott, hogy láthasd.

... TITKOM ...
... TITKOM ...

Forrás: http://postsecret.blogspot.com

